
  UỶ BAN NHÂN DÂN 

 HUYỆN TỦA CHÙA 
 

Số:      /BC-UBND 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc  

 

Tủa Chùa , ngày    tháng 10 năm 2020 

 

BÁO CÁO  

Kết quả thực hiện quy hoạch 3 loại rừng và thực hiện việc giao đất lâm nghiệp 

có rừng, giao đất lâm nghiệp chưa có rừng trên địa bàn huyện Tủa Chùa 

 
 

Thực hiện Kế hoạch số 183/KH-HĐND ngày 07/10/2020 của Thường trực 

HĐND tỉnh về tổ chức phiên giải trình tại phiên họp Thường trực HĐND tỉnh; 

Công văn số 3027/UBND-TH ngày 13/10/2020 của UBND tỉnh về việc thực hiện 

Kế hoạch giải trình tại phiên họp Thường trực HĐND tỉnh. 

Ủy ban nhân dân huyện Tủa Chùa báo cáo kết quả quy hoạch 3 loại rừng và 

việc giao đất lâm nghiệp có rừng và đất lâm nghiệp chưa có rừng cho các tổ chức, 

cá nhân trên địa bàn theo Nghị quyết số 99/NQ-HĐND, ngày 07/12/2018 của 

HĐND tỉnh như sau: 

I. Đặc điểm tình hình chung: Tổng diện t ch t  nhiên của huyện Tủa Chùa 

68.414,9 ha, bao gồm 12 xã, thị trấn và 121 thôn bản, tổ dân phố; diện t ch quy 

hoạch đất lâm nghiệp của huyện là 40.624,7 ha, trong đó: diện t ch đất có rừng 

25.672,2 ha, tỷ lệ che phủ rừng đạt 37,5 (kết quả theo dõi diễn biến rừng năm 

2019); diện t ch đất lâm nghiệp chưa có rừng là 14.952,5 ha (theo Quyết định số 

1208/QĐ-UBND, ngày 21/12/2018 của UBND tỉnh Điện Biên về việc phê duyệt 

D  án rà soát, điều chỉnh quy hoạch 3 loại rừng đến năm 2025, định hướng đến 

năm 2030). 

II. Công tác chỉ đạo triển khai thực hiện 

Ngay sau khi Hội đồng nhân dân tỉnh ban hành Nghị quyết số 99/NQ-HĐND 

ngày 07/12/2018; UBND tỉnh Điện Biên ban hành Quyết định số 1208/QĐ-UBND, 

ngày 21/12/2018 về việc phê duyệt D  án rà soát, điều chỉnh quy hoạch 3 loại rừng 

đến năm 2025, định hướng đến năm 2030, UBND huyện đã phối hợp với Sở Nông 

nghiệp và Phát triển nông thôn tổ chức Hội nghị công bố cấp huyện và tiếp nhận hồ 

sơ sản phẩm quy hoạch 3 loại rừng từ Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; 

đồng thời đã ban hành các văn bản
1
 chỉ đạo và giao cho các cơ quan đơn vị chuyên 

                                           
1
 Công văn số 566/UBND-KL ngày 03 tháng 9 năm 2019 về việc đẩy nhanh tiến độ công bố và tổ chức 

th c hiện quy hoạch 3 loại rừng trên địa bàn huyện Tủa Chùa. 

- Kế hoạch số: 34/KH-UBND ngày 02 tháng 03 năm 2020 về việc Rà soát, hoàn chỉnh việc giao đất, giao 

rừng, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất lâm nghiệp giai đoạn năm 2019-2023 trên địa bàn huyện Tủa Chùa. 

- Công văn số 528/UBND-KL ngày 14 tháng 8 năm 2020 về việc tiếp tục tăng cường công tác quản lý, bảo 

vệ, phát triển rừng và công bố quy hoạch 3 loại rừng; 



môn và UBND các xã tổ chức công bố và thường xuyên tuyên truyền nâng để 

người dân được biết và nâng cao nhận thức trong công  tác quản lý, bảo vệ phát 

triển rừng trên địa bàn. 

II. Kết quả thực hiện 

1. Kết quả thực hiện công bố và bàn giao bản đồ quy hoạch 3 loại rừng 

Năm 2019, đã th c hiện công bố và bàn giao 12 bộ hồ sơ, tại liệu kết quả rà soát, 

điều chỉnh quy hoạch 3 loại rừng theo Quyết định số 1208/QĐ-UBND ngày 21/12/2018 

cho 12 xã, thị trấn và 135 thôn, bản, tổ dân phố có rừng với trên 5.540 lượt người tham 

gia (tại các hội nghị ở xã và các thôn, bản, tổ dân phố) và 3.697 lượt người tham 

gia ngoài th c địa.  

Năm 2020, tiếp tục tổ chức công bố tại 12 xã, thị trấn và 116 thôn, bản, tổ dân 

phố có rừng với trên 4.204 lượt người tham gia (tại các hội nghị ở xã và các thôn, 

bản, tổ dân phố) và 2.098 lượt người tham gia ngoài th c địa. 

2. Kết quả thực hiện công giao đất lâm nghiệp có rừng và chưa có rừng 

trên địa bàn 

- Kết quả th c hiện giao rừng gắn với giao đất lâm nghiệp, cấp giấy chứng 

nhận quyền sử dụng đất lâm nghiệp theo Kế hoạch số 388/KH-UBND ngày 

20/02/2013 của UBND tỉnh Điện Biên:  

Đã th c hiện giao rừng gắn với giao đất lâm nghiệp, cấp giấy chứng nhận 

quyền sử dụng đất lâm nghiệp cho 121 chủ rừng là cộng đồng và 241 chủ rừng hộ 

gia đình, cá nhân trên địa bàn với diện t ch 21.166,3 ha. 

(có biểu chi tiết kèm theo) 

- Kết quả rà soát, hoàn chỉnh việc giao đất, giao rừng, cấp giấy chứng nhận 

quyền sử dụng đất lâm nghiệp giai đoạn 2019-2023 theo Kế hoạch số 2783/KH-

UBND ngày 20/9/2019 của UBND tỉnh Điện Biên: 

Th c hiện nhiệm vụ được UBND tỉnh giao, ngày 05/3/2020 UBND huyện đã 

ban hành Quyết định số 238/QĐ-UBND về việc thành lập Ban chỉ đạo rà soát, hoàn 

chỉnh việc giao đất, giao rừng, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất lâm nghiệp 

giai đoạn năm 2019-2023 trên địa bàn huyện Tủa Chùa và ngày 09/3/2020 tiếp tục ban 

hành Quyết định số 266/QĐ-UBND về việc thành lập Tổ giúp việc Ban chỉ đạo rà 

soát, hoàn chỉnh việc giao đất, giao rừng, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất lâm 

nghiệp giai đoạn năm 2019-2023 trên địa bàn huyện Tủa Chùa.  

Qua kiểm tra, rà soát thì tổng diện t ch đất lâm nghiệp trên địa bàn cần th c 

hiện giao trong giai đoạn 2019-2023 là 19.808,68 ha (trong đó: diện t ch rừng phòng 

                                                                                                                                         
- Kế hoạch số 120 /KH-UBND ngày 14 tháng 9 năm 2020 về việc Kiểm tra, rà soát việc công bố quy hoạch 

3 loại rừng trên địa bàn huyện Tủa Chùa. 

 



hộ: 16.343,2 ha; diện t ch rừng sản xuất: 3.115,1ha; diện t ch rừng ngoài quy hoạch: 

350,3ha). 

Hiện UBND huyện đang chỉ đạo và giao cho cơ quan chuyên môn tham 

mưu tổ chức lập d  toán kinh ph  để th c hiện giao đất, giao rừng, cấp Giấy 

chứng nhận quyền sử dụng đất lâm nghiệp đối với diện t ch 19.808,68 ha chưa 

được giao trên địa bàn để gửi các sở thẩm định theo quy định. 

III. Đánh giá kết quả đạt được 

1. Đánh giá chung 

- Việc triển khai Quyết định số 1208/QĐ-UBND ngày 21/12/2018 của UBND 

tỉnh Điện Biên về phê duyệt d  án rà soát, điều chỉnh quy hoạch 3 loại rừng tỉnh Điện 

Biên đến năm 2025, định hướng đến năm 2030 đã UBND huyện tập trung chỉ đạo các 

cơ quan, ban ngành, đoàn thể huyện và cấp ủy, ch nh quyền các xã thị trấn khẩn trương 

triển khai th c hiện; 100% cấp xã và thôn bản đã th c hiện công bố nội nghiệp và ngoài 

th c địa, được lập thành biên bản để tổ chức th c hiện; 

- Công tác giao đất, giao rừng, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất lâm 

nghiệp giai đoạn 2019-2023 đã được UBND huyện chỉ đạo triển khai th c hiện. 

2. Tồn tại, hạn chế  

- Thời gian th c hiện công bố quy hoạch 3 loại rừng còn kéo dài; số lượng người 

dân tham gia công bố còn thấp (đặc biệt là tại th c địa) dẫn đến phải tổ chức công bố lại. 

- Tiến độ th c hiện giao đất, giao rừng, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất 

lâm nghiệp giai đoạn 2019-2023 mặc dù đã triển khai th c hiện xong còn chậm. 

3. Nguyên nhân: 

- Một số cấp ủy, ch nh quyền địa phương cấp xã và thôn bản còn chưa 

th c s  quan tâm đến ý nghĩa, tầm quan trọng của việc công bố quy hoạch 3 loại 

rừng, dẫn đến hiệu quả công bố còn chưa cao. 

- Trình độ dân tr  không đồng đều, nhận thức của một bộ phần người dân 

còn hạn chế, đời sống kinh tế khó khăn, tập quán canh tác làm nương luân canh 

cần nhiều diện t ch sản xuất dẫn đến việc tại nhiều nơi người dân không tham 

gia hoặc tham gia với số lượng hạn chế và có ý kiến không nhất tr  với kết quả rà 

soát điều chỉnh quy hoạch 3 loại rừng với lý do để lấy đất làm nương.  

- Việc công bố quy hoạch ngoài th c địa gặp nhiều khó khăn do địa hình 

phức tạp, hiểm trở, đồi núi cáo khó quan sát với bản đồ và ngoài th c địa để nhận 

biết vùng quy hoạch và do chưa có mốc giới phân định các loại rừng, giữa diện t ch 

rừng được quy hoạch và diện t ch ngoài quy hoạch để người dân nhận biết.  

- Do tình hình dịch bệnh Covid 19 diễn biến phức tạp cần phải cách ly dãn 

cách xã hội; bên cạnh đó thời tiết mưa nhiều đã ảnh hưởng không nhỏ đến việc 

công bố quy hoạch 3 loại rừng ngoài th c địa; 



- Kinh ph  hỗ trợ để triển khai th c hiện công bố quy hoạch 3 loại rừng 

không có dẫn đến việc triển khai th c hiện gặp nhiều khó khăn. 

- Nguồn kinh ph  để th c hiện giao đất, giao rừng, cấp giấy chứng nhận 

quyền sử dụng đất lâm nghiệp giai đoạn 2019-2023 chưa được giao. 

 III. Đề xuất, kiến nghị:  K nh đề nghị Thường tr c HĐND tỉnh, UBND tỉnh 

quan tâm chỉ đạo sớm bố tr  kinh ph  để th c hiện quy hoạch 3 loại rừng, cắm mốc giới 

3 loại rừng và kinh ph  để th c hiện giao và cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất lâm 

nghiệp, đất có rừng chưa giao, chưa cho thuê trên địa bàn huyện. 

 Trên đây là nội dung báo cáo kết quả th c hiện quy hoạch 3 loại rừng và th c 

hiện việc giao đất lâm nghiệp có rừng, giao đất lâm nghiệp chưa có rừng trên địa bàn 

của Ủy ban nhân dân huyện Tủa Chùa./. 
 

Nơi nhận: 
- Thường tr c HĐND tỉnh; 

- UBND tỉnh; 

- Thường tr c HĐND huyện; 

- Lãnh đạo UBND huyện; 

- Lưu: VT, HKL, TNMT, NN. 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 
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